
Полуниця:ЧОМОРА ТУРУСІ-один з найкращих світових сортів,надзвичайно 
морозостійкий,врожайний(до 3-х кг. з куща),великоплідний(перші ягоди вагою до 120гр.-
10см. у діаметрі).Вишуканий смак з присмаком лісової суниці. Транспольтабельна,гарний 
товарний вигляд.                               

               

ТЕХНОЛОГІЯ ПОСАДКИ:висаджуємо кущі в шахматному порядку у два ряди на відстані 50-50см. кущ від 

куща.Залишаємо доріжку для проходження та збору ягід шириною 1метр, і знову садимо наступні два ряди за такоюж 
схемою.Під кожен кущ потрібно викопати ямку 20-20-20см та зповнити її поживним грунтом,повністю до країв 
ями(хорошийторф’яний субстрат змішати 1:1 з перегноєм, сюди ж додати пів склянки попелу).Зробити у центрі ямки 
заглиблення під розмір стаканчика і пересадити куща,попередньо вийнявши його із стаканчика у якому він ріс раніше. 
Слідкуйте щоб після посадки сердечко куща було нарівні грунту.Підлийте і замульчуйте торфом.                                                   

ДОГЛЯД ВЕСНА-ЛІТО:як тільки розтане сніг та відростуть перші молоденькі листочки потрібно:                          

зрізати минулорічне сухе,хворе листя;прорихлити грунт навколо кущів(якщо ваша грядка посаджена на 
агроволокні,рихлити непотрібно).Підлити,  підкормити і обробити від  хвороб та шкідників.Регулярно, раз на 
тиждень,видаляти вуса,якщо грядка уже сформована і не  потребує розмноження.Влітку ,після збору ягід,(липень) 
здійснити омолодження кущів-за допомогою секатора зрізати усе листя,вуса та квітконоси,відразу ж добре підлийте 
кущі,підкорміть і обробіть від хвороб та шкідників.До вересня на кущах відростуть молоді яскраво-зелені листочки і 
плантація набуде здорового вигляду як навесні. 

ПІДЖИВЛЕННЯ:прочитавши характеристику сорту будьте впевнені ,що відповідний результат можливий 

тільки при посиленому догляді-це висадження на поживний грунт(краще біогумус),регулярний полив,особливо під час 
росту та дозріванні ягід,щотижня (у спеку кожні три дні) по літрі води на кущ,та  додатковій підкормці чотири рази за 
сезон:до початку цвітіння,після цвітіння,у липні після збору ягід та омолодженні кущів, і у серпні коли закладаються ріжки 
майбутнього врожаю.Якщо ви забезпечите відповідний догляд,кущі названого сорту,  можна вирощувати без пересадки до 
7-ми років на одному й тому ж місці. 
Підкормку краще здійснювати органічними добривами(краще підкормлювати після дощу,по вологому грунту,якщо ж дощу 
немає,а грунт сухий,попередньо кущі підлийте,щоб не спалити корінь),наприклад: курячий послід-один стакан на 10л. 
води; коров’як –один кг. на 10л. води; Розасоль-одна ст.ложка на 10л. води; або 
Кристалон,Растворін,Мастєр,Плантафол,Кеміра Люкс тощо по 1 ст.л. на 10 л.води,вибирайте з мінім. вмістом азоту. 

ЗАХИСТ:хімічний-перед цвітінням обробити такою сумішшю:на 10л.води 2 пакети препарату ХОРУС + 1 

пакет КОНФІДОР МАКСІ + 2 ст. ложки ЛОК.Відразуж після цвітіння:на 10л. води 5 пакетиків Світч + 2ст.лож. ЛОК. Після 
збору ягід та омолодження кущів:на 10л. води  2 пакетикиТОПАЗ+1 пакетик СКОР + 40мл. АКТОФІТ. 
Обробіток здійснюйте пневматичним оприскувачем обов’язково у суху безвітряну погоду,після19-20 години,або 
рано вранці о 5-6 годині.Незабувайте оброблювати серцевину куща і навколо нього. 
 
Обовязкова профілактика від кліща,оброблюйте кожні дві неділі,особливо серцевину куща,препаратом АКТОФІТ.Обробку 
проводити в суху погоду,можна вдень,при температурі не нижче 20град.,чим вища температура,тим краще. 100 мл. На 10 
літрів води. 
 

БІОЛОГІЧНИЙ:біологічний обробіток здійснюється по стиглим ягодам,так як період очікування у них один 
день.Оброблюючи лише біологічними препаратами, також можна  врятувати кущі та ягоди від хвороб,але потрібен 
регулярний  обробіток,кожні 10 днів 
Отже по дозріваючим ягодам кожні 5-10 днів оброблюйте такою сумішшю:на 10л.води 1 пакет препарату ФІТОЦИД ,або 
1ст. ложка Емпрепарату КЮССЕЙ+1ст.лож.ЛОК для приліпання. 
Також гарно себе зарекомендували як біопрепарати з хорошою дією Гаупсін 100грам+Триходермін 100гр.на 10 літрів 
води,однак вони повинні бути свіжого виготовлення,до місяця  .АМОНІЙ перкарський 100гр на 10л.води.кожні 7 днів. 

ПОРАДА:висаджуйте кущі на чорне агроволокно П-50.Ця тканина має безліч переваг-захищає ягоди від 

бруду,глушить зілля,пропускає воду та повітря.Назиму знімати непотрібно ,служить п’ять років.Результат-чисті ягоди та 
відсутність бур’яну,не заростає вусами.Детальніша консультація у точці  продажу,або по телефону 0506186445.Усі названі 
препарати можна придбати у магазинах»ЗЕЛЕНИЙ СВІТ».  
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